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ABSTRACT:  
Arabs had different customs and traditions to recognize any one among 
them. They were very fond of generosity even they slaughtered their only 
animal to host their guest. They thought their guest as their ‘lord’ and 
considered them as their ‘servant’. Hatim of Tayy tribe is an example for 
this hobby. Among the ways they took to serve their people and to be 
generous with them was wine which they took as much as they knew 
nothing about their belongings even they slaughtered other’s animal and 
gave him price of it when required. Thus wine was a big source for their 
generosity. When the Qur’an was revealed it asked its followers to be 
generous they preferred to drink wine to do so because they used to do so 
in their pre-Islamic period. The Qur’an prohibited them from doing so 
pointing out its demerits regarding the society which is the base of 
everything. The coming article is a humble effort to point out this side of 
wine in the light of Arabic poetry and to indicate to what guidelines the 
Qur’an gave in this regard. 
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طق حاضر يف كل أمر وشأن يهدي البشر حيثما ضّلوا الطريق ومل يهتدوا إىل سواء السبيل. وكل ما ين
القرآن ينطق عن جهة اجتماعية ال علمية فالبحث عن وجوه العلم يف قضية يتناوهلا القرآن أمٌر غري 

 ضروري بل إجبار على أفكاره وآرائه. 
ويف هذه العجالة نتحدث عن إرشاد القرآن الكرمي عن اخلمر واعرتافه بأمهيتها يف اجملتمع البشري السيما 

ضون احلديث عن اإلنفاق: يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث  اجملتمع العريب فقال تعاىل يف غ
 ".---كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو 

 خلفية هذه اآلية:

قبل أن أتقّدم شيًئا أوّد أن أحتدث عن أمهية اخلمر يف اجملتمع العريب اجلاهلي فالقرآن يتناول ما عّم هذا 
 اجملتمع فيهدي أفراده إىل سواء السبيل يف كّل ما شاع وذاع، واخلمر أحد التقاليد الشائعة فيهم.

فقد كانت اخلمر عامة يف اجملتمع العريب اجلاهلي عموَم املاء خالل الطعام فلم يكن عريب إال ويشرهبا أو 
ولذا فإن ، 1"بائع اخلمر "تاجرًا يصنعها أو يتجرها وكانت جتارهتا شائعة فيهم إىل حّد أهنم كانوا يسّمون

تنّفر أحٌد عنها أو مل يشرهبا مّسوه حنيًفا، ومل يكن عمر شرهبا حمّدًدا فيهم فـكان أوالدهم يشربون اخلمر  
كما كان الشباب والشيوخ يشربوهنا وكانوا يذكروهنا مفتخرين بعادهتم هذه فيقول عمرو بن كلثوم يف 

 قصيدته املعلقة:
 وال تبقي مخـــــــــــــــــور األندرينا اصبحينـاأال هّّب بصحنك ف

 إذاما املــــاء خالطها سخينا مشعشــــــعة كأن احُلّص فيها
 وميضي قائاًل:

 وكان الكأس جمراها اليمينا صددت الكأس عنا أّم عمرو
 2وأخـرى يف دمشق وكاسرينا وكأٍس قد شـــــــــــــــــــــــــــــــــربُت ببعلبكٍّ 

واحلال أن عمرًا كان ابن ست عشرة سنة حينما كتب هذه القصيدة فكأنه جعل يشرب 
 اخلمر قبل أن يبلغ احللم.

 ويقول طرفة بن العبد يف معلقته:
 3وإن تقتنصين يف احلوانيت تصطد وإن تبغين يف حلقة القوم تلقين

 وقال:
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 4غانيــــــــــــــــًا فاغَن وازدد وإن كنت عنها مىت تأتين أصبْحك كأســـــــــــــــــًا رويّة

 وليس هذا فحسب بل كانوا يشربون يف مجاعة وبيدي قينة فيقول الشاعر املذكور أعاله:
تروح علينا بني بـُْرٍد  نداماي بيض كالنجـــــــــــــــــــــوم وقينة

 وجُمَْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
جبّس الندامى بّضة  اجليب منها رقيقةرحيب قطاب 

 املتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرد
 5على رِسلها مطروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مل تشّدد إذا حنن قلنا أمسعينا انربت لنا

الدوافع وأهّم البواعث على  وبالرغم من عموم هذه العادة يف كل جلسة أو ندوة فهي كانت من أشدّ 
اجلود والسخاء يف جمتمعهم السيما يف موسم الشتاء ويف أيام اجلدب والسنني حينما كان العرب كلهم 
يعانون من ضغط شديد من قبل هذه اآلفة السماوية وكاد أن جيّرهم اجلوع األغرب إىل اهلالك والدمار 

اء العرب وأسخياؤهم يشّمرون عن ساقهم لصيانة الشامل ففي هذه احلالة اخلطرة واحلرجة كان أغني
إخواهنم عن أيدي املوت الظاملة. والطريقة اليت كانوا خيتاروهنا هلذا اهلدف السامي كانت هي أهنم كانوا 
يشربون اخلمر يف جملس من اجملالس وملا غمرهم السكر أقبلوا إىل ناقة ظفروا هبا فنحروها ونثروا حلمها 

فري بطنه مؤّدين قيمتها مهما علت، واعتربوا هذا النوع من اجلود أفضَل شيء على كّل من نّقت عصا
 وأفخره لديهم فيقول حسان بن ثابت األنصاري:

 أزم الشتاء خمالَف اجلــــــــــــــدب وإنا من القــــــــــــــــــــــــــــــــوم الذين إذا
 6ـــــــــــــبوالضاربني مبوطن الرعــــ أعطى ذوي األموال معسرهم

 وله ما يلي:

 ملوقـــــــــــــــــــــــــد ناري ليلَة الريح: أوقد وإين ملعٍط لو وجـــــــــــــــــــدت وقائل
 وأهـــاًل إذاما جاء من غري مرصد وإين لقّوال لذي البّث مرحًبا
 7وأضرب بيض العارض املتوقد وإين ليدعوين الندى فأجيبه

 :أيًضا وله

 ن احملل تصبح جامـــــــده طعمـــــــــــــون إذا سنوامل
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 8ن احلور تصبح جامده فمع النوامك يف جفا

 ويقول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه:
سيكثر ما يف قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره  أخو شتواٍت يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم احلّي أنه

 ويطيب
 وميضي قائاًل:

 إذا اشتّد من ريح الشتاء ُهبوب ومل يدُع فتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانًا كراًما مليسرٍ 
نقيات حلوب يبيت الندى يا أّم عمرو ضجيَعه

ُ
 9إذا مل يكن يف امل

 ويقول زهري بن أيب سلمى ميدح هرم بن سنان املري:
 10اِل اليتامى يف السنني حمّمدمثِ  أ ليس بفّياض يداه غمامة

 يمدح هرم املري: وقال أيًضا

إذا السنة الشهبــــــاء بالناس 
 أجحفتْ 

ونال كراَم املال يف اجلحــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
 األكلُ 

رأيت ذوي احلاجـــــــــــــــــــــــــات حول 
 بيوهتم

ـــــــــــــــــًا هبا، حىت إذا نبت قطينـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البقل

هنالك إن يستخبلوا املــــــــــــــــــــــــاَل 
 خُيِبلوا

 11وإن ُيسألوا يعطوا وإن ييسروا يُغلوا

 ويقول أمية بن أيب الصلت يف شعر له كما يلي:
 12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتمة والفاعلون للزكــــــــــــــــــــــــــ املطعمون الطعام يف السنة األز

فالبديهي أن هذه املناسبات كانت أشّد مناسبة وأخطرها على اجملتمع العريب فمن قام باجلود والسخاء 
فيها كان يعترب أجوَد رجل وأسخاه وعلى هذا فكان الشعراء ميدحون من قام فيها بصرف األموال على 

اوية، وكفى دلياًل على دعوانا هذه شعُر احلسني بن مطري األسدي الذي املعانني من هذه البلية السم
 أطرى جواًدا يف أبياته التالية:

ــــم فيه ويوم نعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله يوم بؤس فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للناس 
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 للناس أنعم أبؤس
فَيْمطُُر يوم اجلــــــــــــــــــود من كفه 

 الندى
ومَيْطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر يوم البأس من  

 كفه الدم
ولو أن يوم البأس خّلى 

 عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه
ــــح على األرض على الناس مل يصبـــ

 جمرم
ولو أن يوم اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

 خّلى ميينه
على الناس مل يصبح على األرض 

 63معدم
وليس هذا فحسب بل كانوا ينفقون األموال بعدما شربوا كما قال عنرتة بن معاوية بن 

 شّداد العبسي:
ــــــــــــــــــــــربت فإنين فإذا شــــــــــــــــــــــــ

 مستهلك
 مايل وعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وافر مل يكلم

 14وكما علمت مشائلي وتكـــــــــّرمي وإذا صحوت فما أقّصر عن ندى

وعلى هذا فمن مل يكن حيضر هذه اجملالس كانوا يعّدونه خبياًل ضنيًنا ناحتني له كلمة 
 ي "بـََرٌم" فيقول جمنون ليلى:خاصة أال وه

 خياَرِك فانظري ملن اخليارُ  أال يا ليُل إن ُملِّْكِت فينا
 وال برًما إذا ُحّب الَقتـــــــــــــــــــــــــــار وال تستبـــــــــــــــــــــــــديل مين دنًيا
 15زه ملّماٌت كبارُ وتُعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهرول يف الصغري إذا رآه

 ويقول حجر بن خالد:

16غسًّا وال برًما وال ِمْعــــــــــــزاال وإذا هلكُت فال تريدي عاجزًا  

 ويقول دريد بن الصمة يف رثاء أخيه:
فما كان وقّـــــــــــــــــــــــــــــــافًا وال طائش  فإن يك عبـــــــــــد هللا خّلى مكانه

 اليد
 17برطب العضاه واهلشيم املعّضد الريــــــــــــــــــــــــاح تناوحت وال برًما إذا
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 ويقول عريب جاهلي حينما سئل عن أبغض الرجال إليه: 
"الربم اللئيم، املستخذي للخصيم، املِبطان النهيم، العيس البكيم، الذي إن سئل منع، وإن ُهدَِّد خضع، 

 .18وإن طلب جشع"

 إثارة البشر على اجلود والسخاء يف خمتلف املناسبات السيما يف األوضاع فاخلمر كان هلا دور قيادي يف
 احلرجة كاجلدب والسنني.

قه:
ُ

ل
ُ

ق المرء وخ
ْ

ل
َ

 الخمر تضر بخ

وجبانب هذه الفائدة الكربى للمجتمع العريب فقد كانت اخلمر وما شاهبها توّجه أنواًعا من الضرر 
م يعرفون هذه املضاّر خري معرفة ولذا فكانوا مينعون الفادح إىل العرب وجمتمعهم وكان العرب أنفسه

 أقارهبم وأدانيهم عن شرهبا أو إدماهنا فمثاًل أن النعمان بن ثواب العبدي يوصي ابنه سعًدا هبذا الشأن:
"يا بيّن إن كثرة الشراب تفسد القلب وتقّلل الكسب وجُتّد اللعب فأبصر ندميك واحِم حرميك وأعن 

 .69غرميك"
 .20"بن اخلطّاب رضي هللا عنه: "ما اخلمر ِصرفًا بأذهَب للعقول من الطمع ويقول عمر

 ويصرّح شاعر عريب عن أثر اخلمر يف العقول معتربًا إياها إمثًا:
 21كذاك اإلمث تذهب بالعقول شربت اإلمث حىت ضّل عقلي

 ومن ذهاب اخلمر بعقول الناس ما يلي من قول املنخل اليشكري:
 مة بالصغيـــــــــر وبالكبري ولقد شربت من املدا
 ث وباملطهمــــــــــــة الذكور وشربت باخليـــــــــل اإلنا

 رّب اخلورنق والسدير فإذا سكـــــــــــــــــــــــــرت فإنين
 22رّب الشويهة والبعري وإذا صحــــــــــــــــــــوت فإنين

 ويقول حسان بن ثابت األنصاري:
 23وأسًدا ما ينهنهنا اللقاءُ  ونشرهبا فترتكنا ملوًكا

 أي اخلمر تذهب بعقل املرء فال يقدر املرء بعد شرهبا على التمييز بني الصحيح والغلط.
 ويقول عمرو بن كلثوم عما تفعل اخلمر باإلنسان بعدما يذوقها:

 24ناإذاما ذاقها حىت يليــــــــــــــــــــــ جتور بذي اللبانة عن هواه
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 أي اخلمر تثين صاحب احلاجة عن حاجته.
ويقول طرفة بن العبد يف معلقته مشريًا إىل تبذير ماله يف هذا األمر ونفيه من قبل أفراد 

 أسرته:
 وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي وما زال تشرايب اخلموَر ولذيت
 25وأفرِدُت إفراَد البعري املعّبد إىل أن حتامتين العشــــــرية كلُّها

فإنفاق املال فوق املستطاع مما ال يسيغه العقل وال يصرب عليه األهل واألقرباء ويعود نفعه 
ضررًا على فاعله، ونظرًا هلذا األمر فقال زهري بن أيب سلمى ميدح حسن بن حذيفة بن 

 بدر فيربّره عن هذا العيب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاَل ولكنه قد يُهِلك املـــــــــــــــ أخي ثقة ال تُتلف اخلمُر ماَله

 نائُله

 26كأنك تعطيه الذي أنت سائله تراه، إذاما جئته، متهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلاًل 

ومبا أن اخلمر تضّر بالعقل فتذهله فعندما يشرهبا أحٌد يعرف بضّنه باملال فهو أيًضا جيعل ينفق فقد جاء 
 .27 السائر: اخلمر تعطي من البخيل"يف املثل العريب

وباجلملة فما تسبّبه اخلمر باسم خري أو شّر كله يعود شرًا ولو أنه يبدو خريًا لوقت حمّدد وهكذا فهي 
مفتاح كل نوع من الشّر، وعلى هذا فيقول حكيم عرب اجلاهلية أكثم بن صيفي: "اخلمر مفتاح كل 

 28شّر".

 :كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية

 وملا رأى هللا تعاىل خوض العرب يف هذه اآلفة منعهم عنها مشريًا إىل كدورهتا فقال فيما يلي:
"يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

 .29تفلحون"

كبه إال من يتبع الشيطان فمن فأشار إىل أن اخلمر مثل امليسر والنصب والزمل وهي كلها رجس وال يرت
 يؤمن باهلل على األقل فليجتنبه.

ومن مث أشار إىل كون اخلمر سبًبا لوجود العداوة والبغضاء يف البشر وهو شيء ذو خطورة 
 يف اجملتمع البشري فقال تعاىل:

 .30"إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر"
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اجلديدة هذه احلقيقة فلما قرأها الدكتور كلينتون هردج بروفيسور علم احلياة يف جامعة  وقد أثبت العلوم 
كوالرك قام بإعداد البحث عن هذه القضية فأخذ أربعة كالب وقام بتجربتها فأشرهبا اخلمر وبعد أيام 
جعلت الكالب خياصم بعضها البعض بأشد مما كانوا يتخاصمون وبرزت فيها قساوة أشّد من ذات 

 .31قبل

وذلك ألن شارهبا يفقد من ميزات البشر ما يقدر به على التمييز بني الصحيح والغلط، احلق والباطل 
فريتكب ما ينال من عزته ورمبا من عزة اآلخرين وعلى هذا فمنع القرآن املؤمنني أن حيضروا املصّلى وهم 

 سكارى فقال كما يلي:
 . 32"---سكارى حىت تعلموا ما تقولون  "يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصلوة وأنتم

 . 33وليس هذا فقط بل قد قرهنا بأنواع من النجاسة

فبالرغم من قلة املنافع اخللقية وكثرة املضار االجتماعية إذا سأل أحٌد عن اختاذ اخلمر وسيلة لإلنفاق 
إىل وجود بعض املنافع  فهل يسمحه هللا تعاىل هلا أم مينعه عنها؟ احلق أنه تعاىل مينعه عنها مع االعرتاف

املوقّتة فيقول القرآن الكرمي حينما سأل العرب رسوهلم العريب عن اختاذ اخلمر وما شاهبها وسيلة 
 لإلنفاق:

"يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما ويسئلونك ماذا 
 .34"----ينفقون قل العفو 

تخدم القرآن كلمة تتطلب منا أن نتوّقف لديها لثواٍن فنتفّكر يف استخدامها لدى ففي هذه اآلية اس
العرب وهي ستفيدنا يف فهم معىن هذه اآلية ومن مث يف فهم اهلدف األصلي وراء نزول القرآن الكرمي 

 فالكلمة اليت تتطلب منا التفكري فيها هي "اإلمث".
 ل هي دائماً تستخدم للضرر اخللقي فيقول شاعر محاسي:فاإلمث كلمة عربية ال تستخدم للضرر البدين ب

 فُخنَت وإما قلَت قواًل بال علم وأنت امـــرؤ إما ائتمنتك خالًيا
 35مبنزلة بني اخليــــــــــــــانة واإلمث فأنت من األمر الذي كان بيننا

 فعرّب عن عدم الشهادة باإلمث وهذه سيئة خلقية.
 ويقول هللا عّز وجّل:

 .36خاف من موٍص جنًفا أو إمثًا فأصلح بينهم فال إمث عليه إن هللا غفور رحيم""فمن 

 فاجلنف يعين التحّيز بينما اإلمث يعين التغّشم، وهذا يتعلق باملعاملة. وكذا اعترب كتمان الشهادة إمثًا فقال:
 .37وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلُبه وهللا مبا تعلمون عليم" ---"
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 ا أعّد اإلمث مضاّد الرّب فقال تعاىل:وكذ
 .38وتعاونوا على الرّب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب" ---"

 وهكذا اعترب الشرك إمثًا عظيًما فقال جّل جالله:
 .39ومن يشرك باهلل فقد افرتى إمثًا عظيًما" ---"

 ما يضّر باألخالق واملعامالت ال باألبدان.ففي كافة اآليات اعترب اإلمث 
 وعلى هذا فقد اعترب الشاعر العريب اخلمر إمثًا ألهنا تضّر باألخالق أكثر مما تضّر باألبدان فهو يقول:

 40كذاك اإلمث تذهب بالعقول شربت اإلمث حىت ضّل عقلي

اإلنفاق يف القرآن الكرمي فالعفو ويليقنا هبذه املناسبة أن نشري إىل معىن كلمة "العفو" لكي تتضح فلسفة 
 يعين ما زاد على احلاجة فقال زهري بن أيب سلمى ميدح هرم بن سنان املري:

 عفًوا ويُظَلم أحيـــــــــــــــــــــــــانًا فيظِلم هو اجلواد الذي يعطيك نائَله
 41حرم يقول: ال غائب مايل وال وإن أتاه خليــــــــــــــــــــــــــل يوم مسئلة

فالعفو هو املال الذي زاد على احلاجة ولذا إذا أحّل السائل على الطلب ومل يكن لديه ما يزيد على 
حاجته شعر بالسآمة من قبل السائل فيمنعه أو يدفعه وهذا الذي يسّميه ظلًما فسؤاله ظلم على املعطي  

أيام الشتاء حينما يعّم البؤس ولذا كما أن دفع املعطي ظلم على السائل إال أنه ال يبخل مبا يف يديه يف 
مّسى يف البيت الثاين بـ"يوم مسئلة" فآنذاك حيّل كل ما ميتلكه من غث أو مثني لصاحب حاجة 

  و"اخلليل" هنا يعين "صاحَب َخلَّة" أي فقر.

 الخاتمة:

هلية بدا من هذا احلديث املوجز أن اخلمر كانت هلا أمهية كربى يف اجملتمع العريب وكان عرب اجلا
يتخذوهنا وسيلة للجود والسخاء، ولكن ملا جاء القرآن الكرمي منع أتابعه عن اختاذها حىت ولو وسيلة 

 للجود والسخاء فإن ضررها أكرب من نفعها االجتماعي. وباجلملة فخلص من هذه الدراسة الوجيزة:
 ام السنني.لقرآن ال يسمح اإلنسان أن يشرب اخلمر ولو حلسنة يريدها كاإلنفاق يف أيأن ا .1

  يرّجح املنافع على املضار فكل ما هو ضرره أكثر من نفعه حرام استخداُمه.وأنه  .2

حماسن األخالق هي اليت يستهدفها القرآن يف آياته. وبناًء على هذا قال النّب صّلى هللا عليه وأن  .3
 وسّلم يف ذاته إنه بعث كمعّلم لألخالق.



 

 

661 

 (ء7102یونيو -نایری)ی اسکالر د
 

 661-601 ...........ا وأضرارهااخلمر؛ منافعه

 

 

س الرقص وما شاهبها جلمع التربعات للمعانني من الباليا يرتّوج فينا هذه األيام من عقد جمالوأمنا  .4
  السماوية ليس بصحيح.

 اإلنفاق يكون مما زاد على احلاجة ال كل ما ميتلكه اإلنسان.وأن  .5
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